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Arjen apu -hanke

Hankkeen tavoitteet

Tarjotaan maahanmuuttajille arkilähtöistä henkilökohtaista tukea ja neuvoja.

Järjestetään omakielisiä tieto- ja taitopajoja eri aiheista.

Tuetaan kotoutumista vahvistamalla osallisuutta ja hyvinvointia. 

Kohderyhmä

Kohderyhmänä erityisesti eritrealaiset ja afganistanilaiset maahanmuuttajat. Mukana toiminnassa on 
hankkeen loppuaikana ollut myös Ukrainasta kotoisin olevia maahanmuuttajia.



Arjen apu –hankkeen toiminta

Zoomissa oman kielisten ohjaajien tapaaminen viikoittain: aiheena suomen kielen opettelu, arjen
ajankohtaiset asiat. Lisäksi oman kieliset ohjaajat auttavat puhelimitse ja lähitapaamisissa.

Olohuonetoiminnassa apua ajankohtaisiin kysymyksiin. Usein aiheena on ollut suomen kielen
opettelu, aikuisten opiskelutehtävien auttaminen, lasten harrastuspaikan löytäminen, asuntoasiat.

Tieto- ja taitopajoja eri aiheista: esim. Suomen kielen opettelu, kansalaisuuden hakeminen, 
terveyspalvelut Lahdessa, suomalainen työelämä, suomalainen kulttuuri, verotus, asunnon
hankkiminen, lapsen hoito ja ravitsemus.

Toiminnan järjestäjinä hanketyöntekijöitä, omakielisiä ohjaajia, vapaaehtoisia työntekijöitä ja 
opiskelijoita.



Palautekysely

Palautekysely tehtiin 6.10.-11.11.202.

Kyselyyn vastasi 81 henkilöä.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, minkälaista apua 
hankkeen toimintaan osallistuneet henkilöt ovat kokeneet 
saaneensa. 

Kyselyssä käytettiin puolistrukturoitua sähköistä Forms-
kyselylomaketta. 

Pääasiassa kysely toteutettiin omakielisten ohjaajien 
toimesta. He haastattelivat toimintaan osallistuneita 
kasvotusten sekä puhelimitse. Sen jälkeen he täyttivät 
vastaajan antamien tietojen mukaan kyselylomakkeen. 
Lisäksi toimintaan liittyvässä Whatsapp-ryhmässä oleville 
henkilöille lähetettiin sähköinen linkki osallistumista varten.



Kyselyn kysymykset

Palautetta kerättiin neljällä kysymyksellä. Nämä olivat 
seuraavat: 

1. Mistä maasta olet kotoisin (4 vaihtoehtoa)

2. Mitä apua olet saanut Arjen avusta (10 vaihtoehtoa)

3. Mitä muuta apua olet saanut Arjen Avusta (avoin 
kysymys)

4. Millaista apua tarvitsisit tulevaisuudessa (avoin kysymys). 



Mistä maasta olet kotoisin?



Mitä apua olet saanut Arjen avusta 

46 olen saanut tietoa, miten asioita hoidetaan Suomessa (Kela, TE-
toimisto, asunnon vuokraaminen, vakuutusten ottaminen, 
pankkiasioiden hoitaminen)

43 apua suomen kielen oppimiseen

35 olen oppinut Suomen kulttuurista

25 olen saanut tietoa suomalaisesta työelämästä

24 olen saanut tietoa, miten oleskelulupa ja kansalaisuus haetaan

24 olen saanut apua uuden harrastuksen löytämiseen itselle tai 
lapselle

23 apua omaan hyvinvointiin, tässä hyvinvoinnilla tarkoitetaan 
terveellistä elämää (ruoka, uni, liikunta, terveys) 

20 apua omiin läksyihin

20 olen saanut uuden ystävän

12 olen saanut tietoa kodin turvallisuusasioista



Mitä muuta apua olet saanut Arjen avusta 

Apua käytännön asioiden hoitamiseen:

• Oman kielisen ohjaajan apu

• Vuokra-asunnon hankkiminen

• Vuokrasopimuksen tekemiseen apua

• Tutustunut Suomen lakeihin

• Kansalaisuuteen liittyvä apu

• Apua lääkäriajan varaamiseen

• Kela-asiointiin apua

• Laskun maksamiseen apua

Tulevaan työllistymiseen liittyvä apu

• Koulutehtävien tekeminen

Sosiaalisuutta, osallisuutta

• Lapsille harrastuksen löytyminen

• Ystäviä, joiden kanssa on tekemistä



Millaista apua tarvitsisit tulevaisuudessa?

Eniten toiveita on 

• oppia paremmin puhumaan suomea

• tutustua vielä lisää suomalaiseen kulttuuriin

• löytää työpaikka

• saada apua oman yrityksen perustamiseen. 



Millaista apua tarvitsisit tulevaisuudessa?

Lisäksi toivotaan seuraavaa:

• Aikuiset ammattiin opiskelijat tarvitsevat apua läksyjensä 
tekemiseen. 

• Apua IT-taitojen kehittämiseen

• Neuvoa yleensä kotoutumiseen

• Vielä lisää tietoa asioiden hoitamisesta Suomessa

• Apua yleensä elämässä eteenpäin pääsemiseen. Tähän 
liittyy myös toive avusta perheen yhdistämiseen, kun osa 
perheestä on muualla kuin Suomessa.

-> Tärkeäksi koetaan, että olisi jatkossakin mahdollisuus 
saada apua omalla kielellä.
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